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BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK OYUNLARI 2019 KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN  

DRONE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

YARIŞMANIN ADI: 

GENÇLİK OYUNLARI 2019- DRONE YARIŞMASI 

YARIŞMA TARİHİ: 

14 - 15 NİSAN 2020 

DÜZENLEYEN KURUMLAR: 

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Belirlenecek olan tarih ve alanda hazır bulunan parkuru aşağıda belirtilen görev sırasına göre en hızlı 

sürede tamamlamak. 

 

YARIŞMANIN AMACI: 

• Gençleri sivil havacılığa yönlendirmek 

• Yarışmacılar arasında sportmenlik duygusunu geliştirmek. 

• Öğrencilerin drone teknolojisi ile bağ kurmalarını sağlamak 

• Yarışmalar da görev ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamak. 

• Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak. 

 

GENEL KOŞULLAR: 

1. Yarışmaya 2’şer kişilik takımlar halinde katılım sağlanacaktır.  

2. Her takımın okulundan bir danışman öğretmeni bulunmak zorundadır. 

3. Bir danışman öğretmen okulunda birden fazla takıma danışmanlık yapabilir. 

4. Yarışma takımları belirlenen tarih de yarışma alanında bulunmak zorundadır. 

5. Yarışma parkuru ve kullanılacak olan drone ekte gösterildiği şekildedir. 

6. Yarışmacılar, yarışma esnasında hakemin ve parkur görevlisinin direktifleri doğrultusunda 

görev sırasına devam etmek zorundadırlar. 

7. Yarışma ile ilgili her tür konu yarışma sonrası hakeme bildirilir. Yarışma sırasında yarışmaya 

müdahale edilemez.  

 

ÖZEL KOŞULLAR: 

1. Yarışma kuralları, puanlama ve görev sırası yarışmanın düzenleneceği alan, donanım, hava 

şartları ve yarışmaya katılımcıların sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebilir. 
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YARIŞMAYA KATILIM: 

1. Başakşehir ilçesi içerisinde ki okul öğrencilerini kapsamaktadır. 

2. Drone yarışması katılım sayfasına http://www.sporparklari.com/ 

adresinde Bilim ve Teknoloji kategorisinden veya yan taraftaki qr 

kodu tarayarak ulaşabilirsiniz. 

 

 

YARIŞMA KURALLARI VE PUANLAMA: 

1. Her takıma parkurda görev sırasını tamamlamaları için 2 hak verilir ve en iyi derece baz alınır. 

2. Katılımcı olan her takıma 20 puan verilir. 

3. Yarış parkurunu 2 dakika ve daha az bir sürede tamamlayan takıma 15 puan verilir. 

4. Yarış parkurunu 2 ila 3 dakika arasında tamamlayan takıma 10 puan verilir. 

5. Yarış parkurunu 3 ila 5 dakika arasında tamamlayan takıma 5 puan verilir. 

6. Yarış parkurunu 5 dakika içerisinde tamamlayamayan takım her seferin görev sırasına tekrar 

başlayacaktır. 

7. Yarış parkurunu 3 defa 5 dakika içerisinde tamamlayamayan takım puan alamaz. 

8. Takımlar yarış parkuru içerisinde görev sırasına göre puan alır ve sıralamaya girerler. 

9. Eşit puanlı takımların bitirme sürelerine bakılarak değerlendirilecektir. Parkuru bitirme süresi 

az olan takım üste çıkacaktır. 

10. Drone engellere takıldığında takıma -2 ceza puanı alır. 

11. Drone fileye takıldığında takıma -3 ceza puanı alır. 

12. Drone göreve başladıktan (kalkış yaptıktan) sonra tekrar yere temasında takıma -2 ceza puanı 

alır. 

13. 10, 11 ve 12. maddeler her defasında tekrar uygulanacaktır. 

 

 

YARIŞMA PARKURU GÖREV SIRASI: 

1. Kalkış pistinden dronu dikey doğrultuda kaldırmak (3 puan), 

2. Engel 1 içerisinden geçmek (2 puan), 

3. Engel 2 içerisinden geçmek (2 puan), 

4. Engel 3 içerisinden yukarıdan aşağı yönde geçmek (3 puan), 

5. Engel 4 içerisinden geçmek (3 puan), 

6. Engel 5 içerisinden geçmek (2 puan), 

7. Engel 6 içerisinden geçmek (2 puan), 

8. İniş pistine dronu dikey doğrultuda indirmek (3 puan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sporparklari.com/
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Drone: 2.4GHz iç mekân uçağı, dahili Basınç sensörü hassas yükseklik kilidi sağlar ve kolayca uçmayı 
sağlar.6 eksenli gyro ve 4 kanallı kontrollü olup Güçlü koruma halkaları engellerin çarpmasını önler 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkış ve İniş Pistleri: 110 cm çapında, dairesel gerilmiş su geçirmez bezden imalat, drone kalkış ve iniş 

pisti. 

 

 

 

 

 

 

Engeller: 6 adet olup 2adet kare (kenar uzunluğu 80 cm, yükseklik 60 cm), 2 adet altıgen (çapı 100 

cm, yükseklik 60 cm ve 140 cm), 1 adet üçgen (kenar uzunluğu 140 cm eşkenar üçgen), 1 adet yatay 

altıgen (çapı 120 cm, yükseklik 150 cm) bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Drone Yarış Parkuru: 15 x 15 x 4 metre kare alan olup zemini suni çim halı saha, çevresi 4x4 cm göz 

aralıklı güvenlik filesi olacaktır.  
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